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TARTALOMJEGYZÉK

N a p I r e n d: Meghozott döntések:

I.! Tárv Az AlsóTisza-menti Önkormányzati társulást érintő elötetjesztések
Előadó: Horváth Lajos polgármester

A határozat tárva:
1 zciiieh c gondokodast m aj/o i u mc kjokti dlatwol. foi liZai! Ot azok igcm h ctdL; ot c a g ci nickcthc:tctcs
intézinémi térítési díja/ró! szóló 11’2018 (Xl. 19.) önkoimánvzati ienclelet niodosítasancik vélemétri’ezése

56/2022. (VII. 28.) Kit. sz. hcit.
A határozat tárgya:
.1 szenzélyes gondoskodást nyújtó szociális eUátásokról, azok igém’bevételérő/, valamint a fizetendő térítési
díjakról szóló 3,’20] 7. fi!. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló .i2022. (111...) önkormányzati
rendelet vélenzényezése

5 7/2022. (1’1l.28.) Kvt. sz. httt.

2./ Tárv: A szociális, yermekvédelrni ellátásokról. valamint személyes gondoskodást nyújtó ellátások helyi
szabályozásáról szóló 5/202 I (111.25.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előadó: dr. Faragó Péterjegyző

A rendelet tárgya:
.l szociális, gvermekvédelmi eUátásokról, valamint személyes gondoskodást nyújtó ellátások helyi szabálvo:ásáról
szóló 5/202]. (Ui 25.) önkorniányzati rendelet módosításáról

8/2022. (VII.28.) ö;ikornzáiiyzati rendelet

3.! Táry: Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022(111.3.) önkormányzati rendelet
módosításáról
Előadó: dr. Faragó Péter jegyző

A rendelet tárgya:
tiz önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (111.3.) önkorniánvati rendelet módosításáról

9/2022. (l’I1.28.) öizkormúiij’zciti rendelet

1.! Tárgy: Kistérségi szélessávú internet hálózat (optikai hálózat) hasznosítása
Előadó: Horváth Lajos polgármester

A határozat tárgya:
Kistéiségi szélessávú internet hálózat (optikai hálózat) értékesítése/és vagy hosszú távú bérleti hosznosítása

58/2022. (Ill. 28.) Kvt. sz. hat.

5.! Tárgy: Önkormányzati bérlakások meghosszabbítási kérelmei
Előadó: Horváth Lajos polgármester

A határozat tárgya:
Kun,cz János és Korom Erika részére ci Felyvá II. kerület Tam’a 105. sz. alatti lakás bérleti szerződés
hosszabbitasa

59/2022. (111.28.) Kit. sz. hat.
Hatos Róheit János és Hatos A íónika részére a Felgvő, A lóra Ferenc u. 8. sz. alatti lakás bér/eti szer:ődés
hosszabbítása

60/2022. (VH.28.) Kvt. sz. hat.
Ha/os Róbert .Jónos ás Ha/os Afónikci részére a Fekyő. Mórci Ferenc ti . sz. alatti luk)srct kötött
fi incicunentci lakcís—előicikarékosscígi igctzohís bekérése

61/2022. (iII.28.) K’t. sz httt.

6.! Tárgy: Egyéb előtetjesztések. bejelentések
Előadó: Horváth Lajos polgármester

6J/2022.(V1L28.) Kvt.sz.litit.-ig
9/2022. (1 11.28.) öizk-rc’ntl-ig
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HATÁROZATOK LISTÁJA

*) 56’2022. (P7L2) Kvtszhat
A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti eflátásokformáiról, azok
igénybevételéről ás a gyermekétkeztetés intézményi térítési dfjairól szóló
14/2012. (XL 29.) önkormányzati rendelet módosításának véleményezése

• 57fl021(V1L28.) Kvtsthat
A személyes gondoskodást ny4/tó szociális ellátásokról, azok
igénybevételéről, valamint ajizetendőtérítésid(/alwólszóló 3/2017. (7L 22.)
önkormányzati rendelet módosításáról szóló .J2022. (VIL ..) önkormányzati
rendelet véleményezése

+ 580022.(VIL2) Kvtahat
Kistérségi szélessávú internet hálózat (optikai hálózat) értékesítése/és vagy
hosszú távú bérleti hasznosítása

• 59/2o22.(vJL2a) Kvtahat
Kurucz János ás Korom Erika részén a Felgy4 IL kerület Tanya 105. sz.
alatti lakás bérleti szerződés hosszabbítása

• 6ono22.(nL2a) Kvtsz.bat
Hatos Róbert János ás Hatos Mónika részére a Felgy4 Móra Ferenc tő. 2.
sz. alatti lakás bérleti szerződés hosszabbítása

• 61fl022.(V1L28.) Kvtsz.hat
Hatos Róbert János ás Hatos Mónika részére a Felgyő, Móra Ferenc u. 2.
sz. alatti lakásra kötött fundamenta lakás-előtakarékossági igazolás
bekérése
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RENDELETEK LISTÁJA

+ 272022. (VII. 28.) önkorii,ánzuti rel? fielete
A szoc ictis, gyerinekvédehn / e/kksokró1, valafl7 int szemét es gondoskodást
nyzjtó ellátások helyi szabályozásárót szó/ó 5/202].(JII.25.) önkormányzati
rendelet módosításáról

+ 9/2022. (VII. 28.) önkorniám’zati rendelete
Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szó/ó 3/2022. (ILL 3.)
önkormányzati rendelet módosításáról



JEGYZŐKÖNYV

Készült Felgyő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2022. július 28-án megtartott
rendkívüli nyílt üléséről.

Az ülés helye: Felgyő Községi Önkormányzat tanácskozóterme

Jelen vannak: Horváth Lajos polgármester
Szabóné Berkes Etelka alpolgármester
Borsos Ibolya képviselő
Bús Róbert képviselő
Forgó István képviselő
Harangozóné Páltjok Orsolya képviselő

Tanácskozási joat mejeJent:
Geda-Hatom Egyesület Forgó István elnök
Dr. Faragó Péter jegyző
Lajos Istvánné

IazoItan távolmaradt:
Holló Lászlóné képviselő

Horváth Lajos polgármester: : az ülést megnyitotta, megállapította, hogy a testülethatározatképes. a 7 fő testületi tagból 6fő jelen van 1 fő igazoltan van távol.

Szavazásra bocsátotta a napirendi pontokat. majd szavazás után megállapította, hogy a testület
egyhangúlag, határozathozatal nél kül elfogadta azt.

NAPIREND

Tárgy: Előadó:

1. Az Alsó-Tisza-menti Önkormányzati társulást érintő előteijesztések
Horváth La/os polgáínwstei’

2. A szociális. gyermekvédelmi ellátásokról, valamint személyes gondoskodást nyújtó
ellátások helyi szabályozásáról szóló 5/2021 .(1I1.25.) önkormányzati rendelet
módosításától

dr. Faragó Péter /egvző

3. Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022(111.3.) önkormányzati rendelet
módosításáról

d. Faragó Péter jegvzó’

4. Kistérségi szétessávú internet hálózat (optikai hálózat) hasznosítása
Horváth Lajos polgármester

5. Önkormányzati bérlakások meghosszabbítási kérelmei
Horváth La/os polgármester
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6. Egyéb előteij esztések. bejelentések
Hon’6íh La/os potgáiinesÍeP

1. Napirend

Tárv: Az Alsó-Tisza-menti Önkormányzati társulást érintő előterjesztések
;‘Á: elá’Íeijes:íés ajegi’zőköm’v I sz. nietlék/ele.!

Előadó: Horváth Lcjos po/gc1ines1e1’

Horváth Lajos polármester: kérem jegyző úrnak a segítségét.

dr. Faragó Péter jegyző: a napirenden belül két anyag van. Térítési díjmódosításokról kelldöntenie a képviselő-testületnek. az ATMÖT keretében működtetett intézményeinkvonatkozásában. A székhely település rendeletébe kerül beépítésre az javaslat, amit azintézmény fogalmaz meg. illetve amit a képviselő-testület j óváhagy.
A napirenden belül az első előterjesztés az a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjólétiellátási formákról szóló rendeletmódosítás. ami az óvodát érinti Felgyő tekintetében. AQtáblázatban látható az óvoda térítési díjának ajavaslata, ami 500 Ft összesen (áfa nélkül), amibeépítésre kerül a rendeletbe és szeptember 1-jétől lenne hatályos. Csanytelek képviselő-testülete fogja jóváhagyni, Felgyőnek véleményezni szükséges egy testületi határozattal azelőteijesztést. Az intézmény kérte ezt a megnövekedett rezsi árak miatt, kb. 20-30 %-os emeléstjelent. Kevés személyt fog érinteni az emelés, mivel sokan térítésmentesen étkeznek azóvodában.

Kérdés hozzászólás

Haranozóné Pálnok Orsolya képviselő: a kérdésem nem csak ehhez a napirendrevonatkozik. hanem a további napirendek térítési dfjára is. A tervezet foglalkozott arezsicsökkentés un. csökkentésének a hatásaival?

Horváth Lajos polgármester: még nem. Sok minden nincs még tisztázva. hogy bruttóról vagynettóról beszél a Kormány. hogy melyik díjtételről.

dr. Fara%ó Péter jevző: azt sem tudjuk megmondani. hogy kapunk-e valamilyen kiegészítésta megnövekedett rezsi tekintetében.

Haranozóné Pálnok Orsolva képviselő: az Önkormányzatokra hetedik hónaptól vonatkozik,nem?

dr. Faraö Péter jevző: mondok egy példát. Három héttel ezelőtt az összes fogyasztásihelyre vonatkozóan nyilatkoznia kellett az Önkormányzatnak a Szolgáltató felé. hogy lakosságiárszabásos- e vagy üzleti alapú.
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Vitába keveredteti a tömörkényi szociális otthon vonatkozásában. ahol a gázf’ogyasztáshavonta milliós tétel. ami 7-8 milliós lesz havonta az Új díj alapján. A kormányrendelet Úgyfogalmazott, hogy lakossági fogyasztók és hotefek (szállásadó szolgáltatások). Tudni kell. hogyaz otthonban bejelentett lakóhellyel, ténylegesen életvitel szerűen ott veszik igénybe az összesszolgáltatást, amiért gyakorlatilag fizetnek. A következő anyagban benne van, bár felgyőt eznem érinti. a Rózsafűztér térítési díj emelése. Önköltségen 10 000 Ft körül és 3900 Ft lesz atérítési díj, ami már bizonyos személyeknek megterhelő lesz. Van olyan, aki be sem tud kerülni
az otthonba, mert nincs annyi nyugdíja. hogy ki tudja fizetni a térítési díjat és akkor még nembeszéltünk a gyógyszerköltségről és a zsebpénzről.

Haranozóné Pálnok Orsolya képviselő: későbbi előtetlesztés lesz szociális bérlakások ügye.ahol hogy fog lenni az árszabás?

dr. Faraó Péter jeyző: az lakossági. nyilatkoztunk.
A kapcsolattartó jelezte. hogy a nyilatkozatokat be kell küldeni. A piacon beszerzett elektromosáramra ez nem vonatkozik. mert ott kötött szerződések vannak még. amik az év végén járnakle. Kizárt dolognak tartom, hogy ne kezdjenek ezzel valamit normatív oldalon egy ilyenbentlakásos intézmény esetében. Ilyen szociális intézményben van kb. 60 ellátott és azokfizessenek éves szinten 100 000 000 Ft-os gázszámlát. Ezek a szolgáltatások mind piaciközüzemi szolgáltatásokkal lesznek ellátva, a hivatal is.

Horváth Lajos polgármester: az áram számlán részletezve van az elfogyasztott áram milyenfajta energiából áll össze. 68%-a atomenergia, hogy lett ennek a díja többszörös.

Haranozóné Pálnok Orsolya képviselő: megnövekedett ez előállítási költség, mertmegnövekedett a rezsijük.

Horváth Lajos polármester: sok ingatlanra raknak majd széljegyzetet tartozás miatt, hanagyobb áramfogyasztásba mennek bele az emberek.

Haranozóné Pálnok Orsolya képviselő: valószínűleg még várható lesz emelés.

Foró István képviselő: eddig azt mondták, hogy az energiaszolgáltatás 35-40%-át Paks adja.Partamenti hivatalos adatközlés. illetve számonkévés a Kormány felé az ország évesfelhasználása 12 000 GW, 16 000-et tud előállítani Paks. Etre kértek magyarázatot.

Horváth Lajos polgármester a felesleges energiát. amit éjszaka megtermelünk azt etadjuk azosztrákoknak. Az osztrákok a víztározókat felemelik a felső víztározókba. Amikor az termel,akkorjóval drágábban visszavesszük, amikor nekünk kell a pluszenergia.

dr. Faragó Péter jevző: bizonyos portálokon ítják. hogy az energiáért felelős államtitkárolyan fejlesztéseket jelentett be. amik villamosenergia tárolást céloz meg. Arról is beszélnek,hogy van ez a szaldós elszámolás a villanvnál. és ezt az évvégén retusálni fogják. Ez aztjelenti.
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hogy ha nincs tárolód, akkor nem fogja megérni felrakni a napelemet, mert amit megtermeisz
kiadod a rendszerbe. amit megvesznek O Ft-ért. és majd vissza veheted 70 Ft-ért.

Horváth Lajos polármester: Feigvőnek van egy olyan komplett rendszerre. amivel a
lakosság energia felhasználását ki lehetne váltani. Gyakorlatilag ezt elmondjuk mindenhol.
beszélünk róla. konkrét választ a kérdésünkre nem kapunk máig sem. Itt van a geotermikus
energia és a napelempark. Felgyőn kívül még 12 települést tudnánk ellátni.

Foró István képviselő: sok megyében leállították a napenergia hálózatba történő bejuttatását.
fgy nem lehet napelemeket telepíteni.

dr. Faragó Péter je’ző: volt az Önkormányzatnál egy fejlesztő. aki azt mondta hogy a
rendszer nem bítja ezeket fogadni, mert hálózatfejlesztést kellene végrehajtani.

Haranozúné Pálnok Orsolya képviselő: a hálózatfejlesztést nem hajtották végre. mert a
keletkezett profitot más célokra használták fel.

dr. Faragó Péter jeyző: nem adnak ki engedélyt napelemparkok létesítésére, mert nem tudják
fogadni a megtermelt energiát.

A kérdésre válaszolva nem számolt vele az élelmezésvezető. A koronavírus járvány miatt nem
tudtunk a díj akon eddig emelni.

Horváth Lajos pol%ármester: a konyhát 10-12 MFt-aI egészítjük ki, ami nagy veszteséget
termel. A normatív támogatás kevés.

Szavazásra bocsátotta az előterjesztést, majd a képviselő-testület egyhangúlag. 6 igen
szavazattal elfogadta azt és kihirdette a határozatot:

56/2022.(VII.28.) Kvt. sz. hat.

Tárgy: a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti ellátások formáiról. azok
igénybevételéről és a gvermekétkeztetés intézményi térítési díjairól szóló I 4/201 8. (XI. 29.)
önkormányzati rendelet módosításának véleményezése

HATÁROZAT

Felgyő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete előzetesen véleményezte tárgyi
előtetjesztésben fogtaltakat. azzal egyetért.

Felelős: Horváth Lajos polgármester
Határidő: azonnal
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Határozatról értesítést kap;
1. Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa
2. Felgyő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Tagjai (Helyben)
3. Horváth Lajos potgármester
4. Irattár

dr. Faragó Péter jevző: a napirenden belül a másik előterjesztés a személyes gondoskodást
nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéröl, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló
rendelet. Ez szintén Csanytelek Község Önkormányzatának a rendelete. amiben található a
szociális étkeztetés Felgyőt illetően. Az étkeztetés díja eddig 505 Ft +áfa, a szállítás pedig 135
Ft+áfa. Az emelés százalékosan körülbelül ugyanannyi. mint az óvodai étkeztetés esetében.

Horváth Lajos po1ármester: ez az emelés a veszteségünk enyhítése.

Kérdés, hozzászólás Nem volt

Horváth Lajos polármcster: szavazásra bocsátotta az előteijesztést, majd a képviselőtestület egyhangúlag, 6 igen szavazattal elfogadta azt és kihirdette a határozatot;

57/2022.(V1I.28.) Kvt. sz. hat.

Táry: a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről,valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 3/2017. (II. 28.) önkormányzati rendeletmódosításáról szóló .12022. (VII...) önkormányzati rendelet véleményezése

HATÁROZAT

Felgyő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete előzetesen véleményezte tárgyielőteijesztésben foglaltakat, azzal egyetért.

Felelős: horváth Lajos polgármester
Határidő: azonnal

Ilatározatról értesítést kap;
1. Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa
2. Felgyő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Tagjai (Helyben)
3. Horváth Lajos polgármester
4. Irattár
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2. Napirend

Tárv: A szociális. gyermekvédelmi ellátásoktól. valamint személyes gondoskodást nyújtó
ellátások helyi szahályozásárót szóló 572021 .(III.25.) önkormányzati rendelet módosításáról
/Az etőterjesztés a jegyzőkönyv 2sz. melléklete, a rendelet a jegyzőkönyv 3sz. melléklete.!

Előadó: dr. Faragó Péter jegyző

dr. Faragó Péter je2yző: hasonló az előterjesztés, mint az előzőek. Az általános iskolai
étkeztetésről van szó. Mivel ez nem az ATMÖT keretében történik, így a Fetgyő Kőzségi
Onkormányzat rendeletének 1. mellékletében van szabályozva. Az alsó tagozatosoknak
összesen: 552 Ft/adag + áfa, a felső tagozatosoknak pedig összesen: 582 Ft/adag + áfa. A
rendelet tartalmaz még piaci alapon nyújtandó gyermek ebéd díjat 702 Ft/adag + áfa. amit azok
a gyerekek tudnak igénybe venni, akikjönnek például a nagymamához nyaralni. Ez is 25-30%-
os emelés.

Kérdés, hozzászólás Nem volt

Horváth Lajos polgármester: szavazásra bocsátotta ajegyzőkönyv 2. sz. mellékletét képező
előterj esztést a szociális, gyerinekvédelmi eUátásokról, valamint személyes gondoskodást
nyzjtó euátások helyi szabályozásáról szóló 5/2021. (111.25.) önkormányzati rendelet
módosításáról, majd szavazás után megállapította. hogy a képviselő-testület egyhangúlag. 6
igen szavazattal elfogadta azt. kihirdette a jegyzőkönyv 3. sz. meltékletét képező, Felgyő
Községi Önkormányzat képviseló’-testületének 8/2022. (VIL 28.) önkormányzati rendeletét a
szociális, gvermeio’édelmi eUátásokról, valamint személyes gondoskodást nyújtó ellátások helyi
szabályozásáról szóló 5/2021. (111.25.) önkoi’mónyzati rendelet módosításáról.

3. Napirend

Tár: Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022.(III.3.) önkormányzati
rendelet módosításáról
/Az előterjesztés ajegjzá’könyv 1. sz. melléklete. a rendelet a jegyzőkönyv 5sz. melléklete.!

Előadó: dr. Faragó Péter jegyző

dr. Faragó Péter jevző: a rendelet 12. mellékletében található a piaci alapon nyújtandó
felnőtt étkeztetés díja. A közelmúltban módosítottunk már a díjon. mivel erre nem terjedt ki a
koronavírus korlátozása. mert ez egy piaci alapú szolgáltatás. Bruttó 950 Ft-ról 1200 Ft/adagra
(áfával) javasoljuk módosítani.

Horváth Lajos polgármester: valószínűleg még módosítani fogjuk.

dr. Faragó Péter jevző: szeptembertől lesz a módosítás itt is.
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Kérdés, hozzászólás Nem volt.

Horváth Lajos potármester: szavazásra bocsátotta ajegyzőkönyv 4. sz. mellékletét képezőelőteij esztést az önkorniónyzat 2022. évi költségvetéséről szó/ó 32022. (111.3.) önkorinónyzatirendelet módositósóról, majd szavazás után megállapította. hogy a képviselő-testületegyhangúlag, 6 igen szavazattal elrogadta azt. kihirdette a jegyzőkönyv 5. sz. metlékletétképező, Felg3’ő Községi Önkormónyzat képviselő-testületének 912022. (J’1L28.) önkorinónyzatirendeletét az önkormónv:at 2022. évi költségvetéséről szóló 3,12022. (111.3.) önkonnóiv’:atirendelet inódosítósóról

4. Napirend

Tárgy: Kistérségi szélessávú internet hálózat (optikai hálózat) hasznosítása
lÁz etőteijesztés ajegyzőkönyv 6. sz. melléklete.!

Előadó: Horvóth Lcyos polgórmester

Horváth Lajos polármester: mint ismeretes szeretnénk az optikai hálózattól megszabadulni.

dr. Fara%ó Péter jeyző: van az Önkormányzatnak egy vagyoneleme. ami egy nagyobbvagyonelem része. Ez több Önkormányzat tulajdonába tartozik. Ezzel már nagyon sokatfoglalkozott a képviselő-testület. Eljutott az ügy egy olyan pontra. hogy a szentesiönkormányzat vagyongazdálkodási csoportja ezt olyan szinten készítette elő. hogy letett egyjavaslatot, amit az érintett települések polgármesterei elfogadtak. Meg lehetne vizsgálni.próbálni, hogy ennek a vagyontárgynak az értékesítését vagy hosszútávú hasznosítását.Mindenkinek egyforma a véleménye abban. hogy ez a vagyontárgy csak egységesen kezelhető.Ebből kifolyólag az előteijesztés jellege olyan, hogy Felgyő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete bizonyos pontok tekintetében felhatalmazást ad. hogy Szentes Város, mint legnagyobbtulajdonos a vagyonrendelete és a nemzeti vagyonról szóló törvény alapján ezt a hasznosítástlefolytassa és megpróbálja ezt a vagyonelemet értékesíteni.
A határozati javaslat L pontja egy technika pont. Felgyő vagyonkataszterében ez a vagyontárgykorlátozottan forgalomképes kategóriába sorolt, amit a testület jóváhagy, hogy Üzleti vagyonbakerüljön. Igy már étékesítbető lesz. A testület hozzájárul az értékesítéshez, bérbeadáshoz éselfogadja Szentes Város Önkormányzatának vezetését az eljárás lebonyolításáta.Nyilvánvalóan minden ilyen hasznosítási eljárásnak az alapja egy független szakértőiértékbecslés. Erre olyan szinten vállal kötelezettséget. hogy tulajdoni hányad arányábanköltségeit állni fogja. Szentes Város Önkormányzatának is olyan kiválasztási rendszere van.hogy ajogszabályoknak megfelel. Az előterjesztés melléklete a pályázati felhívást tartalmazza.Minden tagönkormányzatnak meg kelt hoznia a döntést, hogy Szentes ezt pályázati eljárásteltudja indítani.

Horváth Lajos polgármester: a jogi feltételeknek meg kell felelni, ahhoz hogy az egészhálózat eladható legyen. A jelenlegi szolgáltató erre nem pályázhat, mertjogilag ki van zárva
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Kérdés, hozzászólás

Haranozóné Pálnok Orsolya képviselő: az OPC használja ezt a hálózatot jelenleg. amin
keresztül szolgáltat.

dr. Faragó Péter jeyző: igen, ezen is keresztül.

Horváth Lajos poIármester: bértőként benne vannak. szolgáltatni szeretnének, de cl kell
mondanom. hogy nem egy tisztességes társaság. Pályázni nem pályázhatnak, vételi ajánlatot
nem tudnak rakni.

Haranozóné Pálnok Orsolya képviselő: ezt most mért mondja polgármester úr?

Horváth Lajos polármester: nem átlátható szervezet.

Haranozóné Pálnok Orsolya képviselő: törvényileg? Nem is tudnak azzá válni?

Horváth Lajos polárrnester: igen. Nem tudnak, mert a Vidékhálóban 50%-ban
tulajdonosok. Az a szervezet, amelyik ellen felszámolás van, az nem átlátható szervezet.

dr. Faragó Péter jevző: első körben ez nem biztos. hogy eredményre fog vezetni.

Haranozóné Pálnok Orsolya képviselő: az internet otthoni biztosítására csak ez áll
rendelkezésre.

Horváth Lajos polármester: 13 önkormányzatnál. Csongrádon is van több. de ez a
legstabilabb. bár a Telekom elégjó hálózatot épít.

Haranozóné Pálnok Orsolva képviselő: volt-e már érdeklődő a hálózat üzemeltetésére?

Horváth Lajos polgármester: nemzeti érdek. de a Magyar Állam nem rakott még rá vételi
ajánlatot. Az ITM lesz valószínű. de volt egy másik érdeklődő Is. A belső hálózat az ő
tulajdonuk. Ami bérleti díjat fizetnek ők, ettől lényegesen profitorientáltabb az egész hálózat.
mint amit fizetnek.

dr. Faraó Péter jevző: a hasznosítás valamilyen szinten kötött. Képviselő asszony is csak a
lakosságra gondol, de itt sok intézmény és szolgáltató (rendőrség, tűzoltóság...) is érintett.
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Haranozóné Pálnok Orsolya képviselő: igaz, csak a lakosság jutott eszembe.

dr. Faraó Péter jevző: egyik Önkormányzat sem mondja. hogy nem adja oda az OPCNetworknek. mert benne van a Vidékháló és például ne tudjuk hívni a mentőket. Ezekkel ísszámolni kell a hasznosítás során.
Lehet, hogy jön rá ajánlat. A felhívásban benne van, hogy indoklás nélkül eredménytelenneknyilváníthatja bármelyik önkormányzat. Nem úgy kell elképzelni. hogy jön egy ajánlat ésmindenki örül. 1-losszú tárgyalási folyamat lesz, hogy komoly ajánlat jöjjön arra vonatkozóan,hogy az ellátás biztonsága az szavatolható legyen.

Horváth Lajos po1ármester: nagyjából tudjuk, hogy a szakértő mennyire fogja értékelni. Kételképzelés van. Van egy régi értékbecsiés. ami már idejét vesztette. Ujat kell készíttetni.Szakértők azt mondják, hogy 8-10 év közötti bérleti díjat a vételi ára, ami csak fele amak, amitaz Önkormányzatok szeretnének érte kapni. 21 0-220 MFt-ra volt értékbecsfés az előzőműködtetőveL Most 100-110 MFt lenne a 8-10 év bérleti díj alapján, ami részarányosan lenneszétosztva.

Borsos Ibolya képviselő: a bérleti díj megjóvat meghaladó hozamot produkál.

Horváth Lajos polármester: szavazásra bocsátotta az előterjesztést, majd a képviselőtestület egyhangúlag. 6 igen szavazattal elfogadta azt és kihirdette a határozatot:

58/2022. (VII. 2$.) Kvt. sz. hat.

Tárgy’: Kistérségi szélessávú internet hálózat (optikai hálózat) értékesítése/és vagy hosszú
távú bérleti hasznositása

HATÁROZAT

Felgyő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a kistérségi szé]essávú
internet hálózat (optikai hálózat) értékesítése/és vagy hosszú távú bérleti hasznosításáról szólóelőterjesztést.

I. Feigvő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul a kistérségi szélessávú
internet hálózat (optikai hálózat) vagyonkataszterhen történő helyes besorolásához.
Felkéri a jegyzőt. hogy a vagyontárgy korlátozottan forgalomképes kategóriából. üzleti
vagyonná történő átminősítéséről gondoskodjon.

2. Hozzájárul a tárgyi ingatlan értékesítéséhez és/vagy hosszú távú bérbeadásához a
mellékelt pályázati felhívás szerint.

3. Elfogadja, hogy az értékesítés/és vagy hosszú távú bérleti hasznosítás kapcsán a gesztor
önkormányzat szerepét Szentes Város Önkormányzata lássa cl.

4. Egyetért azzal, hogy a Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Műszaki Irodája az
értékesftéshez/és vagy bérleti hasznosításhoz szükséges értékbecslés elkészítéséről
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gondoskodjon. A dokumentum elkészítésének részarányos költségviselésére
kötelezettséget vállal.

5. Egyetért azzal. hogy a Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Műszaki Irodája. a
határozat mellékletét képező pályázati kiírás alapján az ingatlan hasznosítására
vonatkozó pályáztatást lefolytassa a Szentes Város Önkormányzata Képviselő-
testületének az Ónkománvzat vagyonáról. a vagyona feletti tulajdonjog gyakorlásának.
hasznosításának és vagvonkezelésbe adásának szabályairót szóló 15/2013. (VII. 17.)
önkonnányzati rendelet szerint.

Felelős: Polgármester
Határidő: folyamatos

Határozatról értesítést kap:
1. Felgyő Községi Onkormányzat Képviselő-testülete Tagjai (Helyben)
2. Horváth Lajos polgármester
3. dr. Faragó Péterjegyző
4. Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Műszaki Iroda
5. Pénzügy
6. Irattár

5. Napirend

Tárgy: Önkormányzati bérlakások meghosszabbítási kérelmei
!A: előleijesz/és a jegyzá’könyv 7sz. inc//ék!e/e.!

Előadó: Horváth Lajos polgármester

dr. Faragó Péter jező: két kérelem van. Az egyik Ktirucz János és Korom Erika kérelme
Felgyő IL kerület tanya 105. alatti ingatlanra vonatkozik. Egy évre szoktuk bérbe adni az
ingatlant, 5000 Ft/hó bérleti díjért.

Horváth Lajos polgármester: ezen nem szeretnék változtatni, kérem a képviselő-testületet,hogy így fogadja el, mert a fűkaszát csak rá tudom bízni.

Kérdés, hozzászólás

Haranozóné Pálnok Orsolya képviselőt ezt hogy kell érteni?

Horváth Lalos polármester: közmunkás a testvérével. Ők azok. akik minden gazunkat
megcsinálnak, bemennek a nagygazba, az árokba és megcsinálnak mindent. Próbáljuk itt tartani
őket.

Borsos Ibolya képviselő: emyiért sehol nem kap lakást.
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Horváth Lajos po1ármester: ingyen is oda adnám nekik.

Borsos Ibolya képviselő: hova mennének egyébként máshova.

Horváth Lajos po1ármester: szavazásra bocsátotta a II. kerület tanya 105. asz. alatti ingatlanbérleti előteijesztését, majd a képviselő-testület egyhangúlag. 6 igen szavazattal elfogadta aztés kihirdette a határozatot:

59/2022. (VII.28.) Kvt.sz.hat.

Tárgy: Knrucz János és Korom Erika részére a Felgyő, II. kerület Tanya 105. sz. alatti lakás
bérleti szerződés hosszabbítása

HATÁROZAT

Felgyő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Felgyő II. kerület Tanya 105. sz. alatti
ingatlan bérletét meghosszabbítja további I éves időtartamra Kurucz János és Korom Erika
részére 5000 Ft/hó bérleti díjéit

A határozatról értesítést kapnak:
I .1 Képviselő-testület tagjai
2.1 Horváth Lajos polgármester
3.! Kurucz János és Korom Erika
4.! Pénzügyi ügyintéző

5.! Lajos Istvánné ig. és szoc. ügyintéző
6.! Irattár

dr. Faragó Péter Ieyző: a másik kérelem a Móra Ferenc utca 8. sz. alatti ingatlan, HatosRóbert és Hatos Mónika a bérlő. Fizetik a közműveket, a havi bérleti díj I 0000Ft. Négygyermeket nevel a család.

Kérdés, hozzászólás

Forú István képviselő: messze nem piaci ár a bérleti díj.

dr. Faraó Péter je%vző: ezt a lakást kb. 3-4 éve vette az Önkormányzat.
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Horváth Lajos poIárrnester: több az már. Lehet. hogy a szociális bizottságnak kellett volnaelőbb tárgyalni. A covid miatt nem tudtunk emelni a bérleti díjon eddig. így most 15-20 000Ft/hó béfieti díjat javaslok a testületnek. Paci áron sem éri cl a településen és a környéken lévőárakat. Összehasontítva a többi önkormányzati Ingatlan bérbeadásávat aránytalanul alacsonyezen ingatlan bérleti díja. Ezért javaslom a bérleti díj emelését, még így sem éri cl a piaci árat.Levegyük-e napirendről és a bizottság tárgyalja előbb? Kérjünk-e be valamilyen igazolást?

Képviselők: ne vegyük le napirendről. ne kéijünk.

Horváth Lajos polgármester: kérdezte a képviselőket. hogy ki támogatja a I S 000 Ft-osemelést?
Megállapította. hogy 2 fő támogatja.
Kérdezte a képviselőket, hogy ki támogatja a 20 000 Ft-os emelést?
Megállapította. hogy 4 fő támogatja. így a 20 000 Ft-os emelést fogadta cl a testület és kihirdettea határozatot:

60/2022. (VII.28.) Kvt.sz.hat.

Táry: Hatos Róbert János és Hatos Mónika részére a Felgyő, Móra Ferenc u. 8. sz. alatti lakás
bérleti szerződés hosszabbítása

HATÁROZAT

Felgyő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Felgyő. Móra Ferenc u. 8. sz. alatti
ingatlan bérletét meghosszabbítja további I éves időtartamra Hatos Róbert János és Hatos
Mónika részére 20 000 Ft/hó bérleti díjért.

A határozatról értesítést kapnak:
1 ./ Képviselő-testület tagjai
2.! Horváth Lajos polgármester
3.! Hatos Róbert János és Hatos Mónika
4.! Pénzügyi ügyintéző
5.! Lajos stvánné ig. és szoc. ügyintéző
6./ Irattár

Foró István képviselő: mint a szociális bizottság elnöke a 20 000 Ft-ot sem tartom ezért azingatlanért túlárazottnak.

Horváth Lajos po1ármester: a fundamenta igazolást az javaslom bekérni a családtól.Szavazásra bocsátotta a fundamenta igazolás bekérését. majd a képviselő-testület egyhangúlag.6 igen szavazattal elfogadta azt és kihirdette a határozatot:
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61/2022. (V1L28.) Kvt.sz.hat.

Táry: Hatos Róbert János és Hatos Mónika részére a Felgyő. Móra Ferenc u. 8. sz. alatti
lakásra kötött fundamenta lakás-előtakarékossái igazolás bekérése

HATÁROZAT

Felgyő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri Hatos Róbert János és Hatos Mónika
bérlőket. hogy a fundamenta lakás-előtakarékossági szerződés mutassák be.

A határozatról értesítést kapnak:
1 .1 Képviselő-testület tagjai
2.! Horváth Lajos polgármester
3.! Hatos Róbert János és }Jatos Mónika
4.! Pénzügyi ügyintéző
5.! Lajos Istvánné ig. és szoc. ügyintéző
6.! Irattár

Borsos Ibolya képviselő: kérdés az, hogy annak idején hány évre kötötték. Amemiyiben 4 évrekötötték, nem tudják meghosszabbítani már. csak úgy. hogy arra már nem jár támogatás.

Szabóné Berkes Etelka alpoIármester: az lett volna a Fő cél. hogy takarékoskodjanak abérlés mellett. A későbbiekben pedig a bérleményt vagy másik ingatlant tudjanak vásárolni.

6. Napirend

Tárgy: Egyéb előterjesztések, bejelentések

Előadó: Horváth Lajos polgáriizesler

Horváth Lajos polármester: egyéb előterjesztés. bejelentés van-e?
Amennyiben nincs az ülést berekesztem.

Horváth Lajos poJármester: 8 óra 35 perckor befejezettnek nyilvánította a nyílt képviselőtestületi ülést.

k.m.f.

74.i
.

Hoi7váth Lajos ‚I Dr. Faragó\éter
polármester jegy2


